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Assessoria de Extensão

EDITAL n.06/2019 – PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSOS DE EXTENSÃO EM MÚSICA

O Centro de Comunicação, Turismo e Artes – CCTA, através da Assessoria de Extensão em Música, situado
na Cidade Universitária – João Pessoa – PB – Brasil – CEP: 58051-900, torna público o presente Edital para a
comunidade em geral, com o objetivo de selecionar alunos para o  curso de extensão “Iniciação à Flauta
Transversal – Ano 2019”. Vale ressaltar que o período do curso será de 21 de março a 31 de dezembro de
2019. 

1. Número de Vagas –  30, sendo garantida a vaga do aluno que tenha participado das edições anteriores e
tenha sido aprovado na avaliação.

2. Perfil do candidato por curso: De 05 anos até 13 anos de idade. 
                                                        Nível: iniciante e intermediário. Não é necessário ter instrumento. 
3. Carga Horária: 15h 

4. Turno: Matutino ou Vespertino

5. Taxa da inscrição: gratuito

6. Taxa da matrícula dos novatos: gratuito

7. Inscrição (local e período): As inscrições para alunos antigos serão realizadas entre os dias 13 a 15 de
março de 2019, das 9h às 14h, mediante preenchimento e entrega da ficha de inscrição na Assessoria de
Extensão do CCTA. A referida ficha encontra-se disponível no site www.ccta.ufpb.br ou no local de inscrição. 

8. Processo de seleção: Os candidatos novos serão submetidos a uma entrevista dia 18 de março de 2019, às
10:00, para o turno matutino, e às 15:00 para o turno vespertino, na sala 13 do Departamento de Música da
UFPB. Os critérios de seleção são definidos pelo professor coordenador da ação e comunicados na entrevista.
 
9. Resultado da seleção – Será divulgado no site  www.ccta.ufpb.br, no Quadro de Avisos da Extensão do
Departamento de Música – DEMUS e na sala da Assessoria de Extensão/Vice-Direção do Centro, às 15:00 do
dia 19/03/2018.

10. Matrícula: As matrículas serão realizadas nos dias 20 e 22 de março de 2019, de 9h às 11h e de 14:30 às
16:30 no Departamento de Música da UFPB.

11. Observação 

1. A frequência mínima para aprovação no curso corresponde a 75%.
2. Os responsáveis  pelos  alunos selecionados precisam ter  a  disponibilidade de acompanhar  as
aulas, que ocorrerão duas vezes por semana, com duração de meia hora cada. No turno da manhã, nas
terças-feiras e quintas-feiras. No turno da tarde, nas segundas-feiras e quartas-feiras.

Outras informações: com os prestadores de serviços do Departamento de Música através dos fones 3216 7123
/ 3216 7200 – Ramal 8837 e-mail assessoriadeextensao.ccta.ufpb@gmail.com.

João Pessoa, 13 de Março de 2019.
      

 
 Luceni Caetano da Silva                   Maria da Conceição Gico Casado Benck    
Assessora de Extensão                                      Coordenadora e ministrante do Curso
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